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Ce este …?
… Managementul Ciclului de Proiect (MCP)?
 Este procesul de administrare a celor 6 etape ale
Ciclului Proiectului prin utilizarea Metodelor Integrate şi
Logic-Structurate.
… Metoda Integrată? Este metoda...
 ce oferă siguranţa că proiectul va fi, pe parcursul celor
6 etape, realizat cu o eficienţă şi eficacitate înaltă şi
rezultate sale vor fi durabile;
 ce determină forma şi conţinutul documentelor,
necesare pentru luarea deciziilor, ce sînt produse pe
parcursul fiecărei etape;
 ce permite utilizarea unui format unic al documentelor.

CE ESTE O CERERE DE FINANTARE?
1. Cererea de finanţare reprezintă un proiect

2. Cererea de finanţare reprezintă un plan
3. Cererea de finanţare este o solicitare
4. Cererea de finanţare este un instrument de
convingere
5. Cererea de finanţare este o Promisiune şi un
Angajament
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CELE MAI DES COMISE GRESELI - 1
1. Nerespectarea instrucţiunilor de scriere a cererilor
de finanţare
2. Lipsa unor componente
3. Descrierea proiectului nu este în ordinea
corespunzătoare sau secţiunile au o altă denumire
4. Informaţia lipseşte sau este prezentată nelalocul ei
5. Nefolosirea terminologiei indicate
6. Lipsa referinţelor
4

CELE MAI DES COMISE GRESELI - 2
7. Cererea de finanţare nu corespunde criteriilor de
evaluare
8. Descrierea neclară sau redactarea proastă
9. Obiective neclare sau nemăsurabile
10. Plan de evaluare slab

11. Inconsistenţă în cererea de finanţare
12. Probleme la buget
13. Cererea de finanţare ajunge cu întîrziere
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FINANŢATORII SE AXEAZĂ PE:
• Atenţia sporită pentru calitatea managementului
proiectelor (competenţe, planificare strategică pe
termen lung, îndeplinirea cu succes a obligaţiilor
fiscale)
• Cerinţele ridicate faţă de răspunderea financiară şi
administrativă (contabilitatea, structura formală,
practicile de evaluare etc.)
• Dorinţa de a fi eficient din punct de vedere al
costului
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PROBLEME TIPICE
 Grupul ţintă nu este indicat şi descris
 Analiza insuficientă a problemei
 Logica intervenţiei nu este bine identificată
 Proiect avînd mai multe neclare
 Obiectivele nu reflectă beneficiile obţinute

 Nu sunt formulate presupoziţiile
 Nu sunt elaboraţi indicatorii

CRITERII MINIME DE EVALUARE A
PROPUNERII DE CĂTRE FINANŢATORI
DURABILITEATEA PROIECTULUI
• În ce măsură va avea proiectul un impact tangibil
asupra grupului ţintă?
• În ce măsură proiectul conţine un efect potenţial de
multiplicare? (inclusiv posibilităţi de replicare şi
extindere a rezultatelor proiectului, diseminarea
informaţiei)
• În ce măsură sunt rezultatele proiectului durabile?
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CRITERII MINIME DE EVALUARE A
PROPUNERII DE CĂTRE FINANŢATORI
CAPACITATEA ŞI ANGAJAMENTUL SOLICITANTULUI
• Cât de satisfăcătoare este capacitatea tehnică şi
administrativă a solicitantului de a implementa eficient
proiectul în termenii preconizaţi şi de a produce
rezultatele scontate?
• Cât de satisfăcătoare a fost experienţa anterioară
privind managementul proiectelor?
• Cât de satisfăcătoare este capacitatea de management
curentă a solicitantului?

CRITERII MINIME DE EVALUARE A
PROPUNERII DE CĂTRE FINANŢATORI
DURABILITATEA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI FINANCIARĂ
• Cât de satisfăcătoare este stabilitatea financiară
generală a solicitantului?
• Cât de satisfăcătoare sunt perspectivele de
durabilitate a organizaţiei după finalizarea
proiectului?

Ciclul proiectului (1)
ETAPA

ACŢIUNILE DIN CADRUL CP

PROGRAMAREA

Programarea

Identificarea

Evaluarea

• Este analizată informaţia de la nivelul naţional
/ regional cu scopul identificării problemelor,
barierelor şi posibilităţilor de dezvoltare.
• Trecerea în revistă a indicatorilor
macroeconomici şi sociali, precum şi a
priorităţilor politicii naţionale / regionale şi a
strategiei organizaţiilor donatoare.

IDENTIFICAREA:
Implementarea

Formularea

Finanţarea

FORMULAREA:

• Formularea iniţială a ideilor
proiectului
• Selectarea ideilor de proiect
pentru analiza suplimentară a
acestora conform criteriului
RELEVANŢĂ.

• Ideile de proiect sînt elaborate
• Verificarea ideilor conform criteriilor
FEZABILITATE şi DURABILITATE
• Elaborarea propunerii financiare

Ciclul proiectului (2)
ACŢIUNILE DIN CADRUL CP

ETAPA
FINANŢAREA:

Programarea

• Examinarea propunerii de către Consiliul
Financiar
• Decizia de finanţare

IMPLEMENTAREA:
Identificarea

Evaluarea

Implementarea

Finanţarea

• Semnarea contractului
• Mobilizarea şi realizarea proiectului
• Monitorizarea proiectului

Formularea

EVALUAREA:

• Analiza rezultatelor şi impactului
proiectului
• Sugestii cu privire la acţiuni corective
sau optimizări pentru viitoarele
proiecte

Rolul MCP
1. Principii:
• Relevanţă,
• Realizare,
• Durabilitate.
2. Instrumentele MCP.

Decizii luare treptat,

logic şi cu
suficiente surse de
informare

3. Instrumente
suplimentare.

Programarea

Proiecte mai
calitative şi mai
durabile avînd
beneficii pe termen
lung pentru
grupurile ţintă.

Identificarea

Evaluarea

Implementarea

Formularea

Finanţarea

INDICATORII CALITĂŢII
Proiectul este RELEVANT atunci cînd:
• corespunde strategiei elaborate şi necesităţilor reale ale beneficiarilor /
clienţilor;
• corespunde scopurilor strategice şi cerinţelor organizaţiei donatoare (UE);
• beneficiarii participă de la bun început în procesul de planificare;
• este efectuată o analiză minuţioasă a problemei;
• scopurile sunt clar identificate din punctul de vedere al beneficiului pentru
grupul ţintă.
Proiectul este REALIZABIL atunci cînd:
• scopurile planificate sînt realizabile în condiţiile existente în momentul
realizării proiectului;
• se ţine cont de capacitatea organizaţiilor responsabile de a realiza proiectul;
• scopurile şi rezultatele sînt logice şi măsurabile,
• riscurile şi presupoziţiile sînt luate în consideraţie.
Proiectul este DURABIL dacă beneficiarii obţin beneficii şi după finisarea
proiectului.

Metoda Logic-Structurală
ETAPA DE ANALIZĂ

ETAPA DE PLANIFICARE

1. Analiza problemei - identificarea
beneficiarilor, a problemelor,
dificultăţilor şi oportunităţilor;
identificarea relaţiilor cauză-efect.

4. Structura logică - identificarea
structurii proiectului, verificarea logicii
interne şi formularea obiectivelor şi a
rezultatelor în unităţi măsurabile,
estimarea aproximativă a resurselor.

2. Analiza scopurilor - identificarea
scopurilor din problemele specificare
anterior; clarificarea relaţiei mijlocscop.

5. Planificarea activităţii - determinarea
consecutivităţii şi interdependenţei
activităţilor proiectului, estimarea duratei,
repartizarea responsabilităţilor.

3. Analiza strategiei - identificarea
strategiilor posibile pentru realizarea
scopului; formularea scopului general
şi al obiectivului proectului.

6. Planificarea resurselor - elaborarea
planului cheltuielilor şi bugetul în baza
planului activităţii.

ANALIZA PROBLEMELOR
PARTICIPAREA SCĂZUTĂ A
CETĂŢENILOR LA DEZVOLTAREA
POLITICILOR PUBLICE

NU EXISTĂ UN MECANISM PENTRU
PARTICIPAREA TINERILOR LA
PROCESUL DE ELABORARE A
POLITICILOR PUBLICE

NU EXISTĂ UN DIALOG ÎNTRE
TINERI ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE
LOCALE

ABILITĂŢI ŞI CUNOŞTINŢE
MODESTE DESPRE CUM SĂ
PARTICIPI ÎN PROCESUL DE
ELABORARE A POLITICILOR
PUBLICE

LIDERII LOCALI AI TINERETULUI
ŞI AUTORITĂŢIILE PUBLICE NU
SE AFLĂ ÎN CONTACT

PARTICIPAREA ÎN PROCESUL DE
ELABORAREA A POLITICILOR
PUBLICE NU SE PREDĂ ÎN ŞCOLI

RECEPTIVITATEA REDUSĂ A
AUTORITĂŢILOR PUBLICE
FAŢĂ DE NEVOILE
COMUNITĂŢII

LIDERII DE TINERET NU
AU EXPERIENŢĂ ÎN
PROCESUL DE
ELABORARE A
POLITICILOR PUBLICE

INSUFICIENŢA INFORMAŢIEI
DESPRE MODURILE DE
PARTICIPARE LA PROCESUL DE
ELABORARE A POLITICILOR
PUBLICE
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ANALIZA OBIECTIVELOR
CREŞTEREA PARTICIPĂRII
CETĂŢENILOR LA DEZVOLTAREA
POLITICILOR PUBLICE

DEZVOLTAREA DE MECANISME
FUNCŢIONALE PENTRU PARTICIPAREA
TINERILOR ÎN PROCESUL DE ELABORARE
A POLITICILOR PUBLICE

INSTITUŢIONALIZAREA
DIALOGULUI ÎNTRE TINERET ŞI
AUTORITĂŢI

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE
PARTICIPARE ÎN PROCESUL DE
ELABORARE A P.P.

STABILIREA DE CONTACTE ÎNTRE
LIDERII DE TINERET ŞI
AUTORITĂŢILE PUBLICE

PARTICIPAREA LA PROCESUL DE
ELABORARE A P.P. SE PREDĂ ÎN
ŞCOLI

CREŞTEREA RECEPTIVITĂŢII
AUTORITĂŢILOR LA NEVOILE
COMUNITĂŢII

LIDERII TINERILOR POSEDĂ
CUNOŞTIINŢE DESPRE
PROCESUL DE ELABORARE
A P.P.

SUFICIENTĂ INFORMAŢIE
DESPRE MODALITĂŢILE DE
PARTICIPARE LA PROCESUL DE
ELABORARE A P.P.
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MCP: Mijloc de elaborare şi administrare a proiectului
1. Analiza problemei

2. Analiza scopurilor

3. Analiza strategiei

Care sînt problemele
grupului ţintă?

Care sînt opţiunile de soluţionare a
acestor probleme?

Pentru care din aceste
opţiuni va opta proiectul
IN
OUT
nostru?

High infant
mortality rate

High rates of
infection among
babies & infants

Infant mortality
rate reduced

High % of
infections

High rate of reinfection in

untreated

Low calorific
intake of babies
& infants

Mothers
suspicious of
modern medicine

Mobile clinics
held irregularly
& infrequently

Reduced rate of
infection among
babies & infants

hospital

Low standards
of patient care
by staff

Shortage of
drugs

Calorific intake of
babies & infants
increased

Intervention Logic

Objectively Verifiable
Indicators

Sources of
Verification

Infant mortality rate reduced

 Mortality rates for under-1s &
under-5s reduced from X to Y
by 19xx

Dept of Health statistics,
analysed ex-ante, midterm & ex-post

Health status of infants and
babies improved

 Rate of re-infection in hospital
reduced from X to Y by 19xx
 Rates of successful treatment
of infectious diseases (polio,
measles, tetanus) among
under-5s increased from X to
Y by 19xx
 Rates of successful treatment
of birth complications
increased from X to Y by 19xx

Hospital & clinic
records, analysed exante, mid-term & ex-post

Quality of secondary
healthcare services
improved.

 Number of patients treated
increased from X to Y by 19xx
 Rate of re-infection during
hospitalisation reduced from X
to Y by 19xx
 Increased patient satisfaction
with standards of care

Hospital records,
analysed quarterly

Access to basic PHC
services ensured for
infants & babies.

 Number of villages provided
with mobile clinic services
increased from X to Y by 19xx
 Proportion of under-5s
vaccinated against polio,
measles & tetanus increased
from X to Y by 19xx
 Increased patient satisfaction
with quality of services
provided

Results

1.

2.

Activities

1.1 Design & implement staff
training programme for
patient care
1.2 Improve procedures for
drug procurement, storage
& control
1.3 Train staff in data
collection & analysis
2.1 Replace vehicles &
equipment.
2.2 Conduct awareness
raising campaign
2.3 Hold monthly rural clinics.

Client satisfaction
survey, conducted
annually
Clinic attendance
records, analysed
quarterly
Clinic vaccination
records, analysed
quarterly

Fees
Expenses

(See activity schedule)

(See budget)

Standards of
patient care
improved

Result 1: Quality of secondary healthcare
services improved
1.1 Design & implement staff training
programme for patient care
1.1.1 Conduct staff training needs assessment
1.1.2 Design training modules
1.1.3 Conduct training

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1

2

Activities

Raise women’s
awareness of
services available

Reduced rate of
re-infection in
hospital

Reduced rate of
infection among
babies & infants

Standards of
patient care
improved

Sufficient drugs
available

Calorific intake of
babies & infants
increased

Upgrade staff
skills

Institute new drug
storage & control
procedures

Clinics held
regularly

Replace mobile
clinic vehicles &
equipment

6. Planificarea resurselor

Improve procedures for drug procurement,
storage & control
1.2.1 Conduct management audit of current procedures
1.2.2 Design & test new procedures
1.2.3 Implement new procedures
1.2.4 Conduct periodic review

2.2

Conduct awareness-raising campaign

2.3

Replace mobile clinic vehicles & equipment

2.4

Hold monthly rural clinics.

Training
Adviser

Ref

ACTIVITIES/INPUTS

Unit

Quantity per
planning period
Q1 Q2 Q3 Q4

Cost/
unit

Funding Cost Codes
source Donor Govt

Q1

Costs per planning period
Q2
Q3
Q4

Project
Total

Annual
Recurrent
Costs

1.1 Design & implement staff training
programme for patient care

1.2

Result 2: Access to basic PHC services
ensured for infants & babies
2.1 Design & implement new schedule for
mobile rural clinics

Reg. Health Planning
Officer
Adviser

3

4

5

1.3 Train staff in data collection & analysis
1.3.1 Design training modules
1.3.2 Conduct training
1.3.3 Conduct client satisfaction surveys

Suitably qualified staff
willing to work in rural
areas.

Mothers willing to
attend mobile
clinics

Care sînt resursele necesare? În
ce cantitate? Cînd?
ACTIVITIES

UNICEF community
healthcare programme
improves awareness
of good household
nutrition & hygiene
practices succeeds in
improving nutritional
status of babies &
infants.

Results

Sufficient drugs
available

Assumptions

UNICEF community
healthcare programme
succeeds in reducing
rate of infection
among babies &
infants.

Client satisfaction
survey, conducted
annually

Technical Assistance
Equipment
Medical supplies

Mobile clinics
held regularly

Increased % of
infections treated

Ce trebuie să fie efectuat?
Cînd? Cine este responsabil?

Cum vor fi realizate scopurile
proiectului?

Project
Purpose

Mothers willing to
attend mobile
clinics

Reduced rate of
re-infection in
hospital

Infant mortality
rate reduced

Project
Purpose

5. Planificarea activităţii

4.Structura logică

Overall
Objective

Increased % of
infections treated

Overall
Objective

6

9

7

EQUIPMENT
Computers
Fax modem
Office furniture
SALARIES & ALLOWANCES (LOCAL)
Counterparts
Office staff
ETC.
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10

11
12

Milestones
1 TNA completed by end 1st qtr
2 Patient care training modules completed by end 2nd qtr
3 All clinical staff trained in improved patient care by end 3rd qtr
4 Audit report completed by end 2nd qtr
5 New procedures tested & modifed by end 4th qtr
6 Data collection training modules completed by end 1st qtr, yr2

7
8
9
10
11
12

Administrative staff training in data collection by end 2nd qtr, yr2
1st client satisfaction survey report completed by end 3rd qtr, yr2
New mobile clinic schedule prepared by end 1st qtr
All districts visited by mobile clinic at least once by end 3rd qtr
Awareness campaign conducted in all districts by end 2nd qtr
New vehicles & equipment delivered & operational by end 1st qtr

Lead responsibility
Support role

no. 2
no. 1
lump 1

2

mm 4
mm 2

4
3

1,000
500
3,000
4
3

4
3

200
100

EU
EU
EU

3.4
3.4
3.4

A/1.3 2,000 2,000
A/1.3
500
A/1.3 3,000
-

-

-

4,000
500
3,000

Govt
Govt

5.2
5.2

B/2.1
B/2.1

800
300

800
300

3,200
1,100

800
200

800
300

3,200
1,100

Cadrul MCP (“logframe”)
Logica intervenţiei Indicatorii
obiectiv
verificabili

Sursele
verificării

Presupoziţii

Scopul general

Obiectivul
proiectului
Rezultatele
Activităţile

Resursele

Cheltuielile
(bugetul)
Condiţii
preliminare

NIVELURILE OBIECTIVELOR
1) Scopul general al proiectului va indica de ce acest proiect este
important pentru societate din punctrul de vedere al beneficiilor pe
termen lung pentru grupul ţintă şi pentru alte categorii ale
populaţiei. De asemenea, scopul va indica modul în care proiectul
este în concordanţă cu priorităţile programului şi regiunii concrete.
De regulă, SG nu este realizabil doar în cadrul unui singur proiect
(intervenţii) şi necesită influenţa mai multor proiecte şi programe.
2) Obiectivul proiectului este problema centrală a proiectului
respectiv şi care este exprimată în acele beneficii sau avantaje pe
care proiectul le va oferi pe termen lung beneficiarilor sau grupului
ţintă. OP nu se referă la tipul de servicii care este oferit de către
proiect (acestea fiind rezultatele), dar la modul de utilizare a acestor
20
servicii de către beneficiari.

NIVELURILE OBIECTIVELOR
3) Rezultatele proiectului descriu serviciile oferite pe parcursul
desfăşurării proeictului beneficiarilor sau grupului ţintă. Altfel
spus, este ceea ce realizează proiectul spre finisarea activităţilor
sale. De obicei, aici sînt prezentate cîteva rezultate concrete.

4) Activităţile descriu modul în care serviciile vor fi oferite către
grupul ţintă, adică sarcini planificate în baza resurselor planificate.
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PRESUPOZIŢIILE
•

•
•
•

•

Clarificarea problemelor legate de mediul extern şi
de durabilitatea proiectului
Factorii de care conducerea proiectului nu poate sau
nu va ţine cont
Influenţa proiectului din exterior
Pentru asigurarea succesului proiectului este
important de identificat condiţiile preliminare
necesare
Presupoziţiile la trecerea de la rezultate la obictiv
contituie factorul critic al succesului proiectului
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Rolul indicatorilor
Indicatorii ce pot fi verificaţi în mod obiectiv (IOV) descriu
realizarea obictivului proiectului în unităţi măsurabile şi
oferă baza pentru măsurarea calităţii realizării.
Indicatorii trebuie să fie SMART:
 Specifici în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea şi
timpul
 Măsurabili în limitele cheltuielilor alocate
 Acesibili prin surse de informare deja existente sau
prin eforturi / cheltuieli rezonabile
 Relevanţi în raport cu scopurile proiectului
 În limitele de timp în care sînt utili pentru conducerea
proiectului

Fundamentele structurii logice
‘... DACĂ sînt oferite rezultatele,
Şi sînt confirmate presupoziţiile, ATUNCI obiectivul proiectului va fi realizat...’
Indicatorii
Logica
Sursele
Presupoziţii
obiectiv
intervenţiei
verificării
verificabili
Scopul general

Obiectivul
proiectului
Rezultatele

Activităţile

ANALIZA RISCURILOR
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FOAIA DE VERIFICARE A DESIGN-ULUI

3 Verificarea indicatorilor
Logica
intervenţei

1
Verificarea
scopurilor

Indicatorii
obiectiv
verificabili

Sursele de
verificare

Presupoziţii

Scopul
general

Obiectivul
proiectului
Rezultatele

Activităţile

2
Verificarea
presupoziţiilor

ANALIZA STAKEHOLDERILOR
Importanţă
mare

II

I

CONDUCEŢI

IMPLICAŢI

Identificaţi beneficiile pe care le puteţi
oferi

Implicaţi în mare măsură în activitatea
echipei

Identificaţi modalităţi de oferire a
acestor beneficii

Importanţă
mică

IV

III

MONITORIZAŢI

RECUNOAŞTEŢI

Monitorizaţi gradul de importanţă al (acknowledge)
acestor stakeholderi
Informaţi şi Implicaţi în dependenţă de
necesităţile realizării sarcinii

Sprijin scăzut

Sprijin mare

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII ŞI A RESURSELOR
Structura logică

Planul activităţii şi bugetul, bazat pe rezultate
Workplan
Workplan
Workplan

Budget
Budget
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser

5000
1250
3750
750
400
850
2300

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII
 Oferă o abordare logico-structurală, orientată spre
scop
 Divizează tipurile de activitate pe sarcini curente
 Clarifică consecutivitatea, durata şi gradul de prioritate
a sarcinilor
 Determină etapele de verificare
 Determină responsabilităţile personalului şi a
managementului
Workplan
Workplan
Workplan

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII (2)
Pasul1 Lista
activităţilor de bază
din logframe

Pasul 5 Planul
final pentru
activităţile de bază

Pasul 4Estimarea începutului
duratei şi
încheierea sarcinii

Activităţile
1.1 Elaborarea şi aplicarea
programului de instruire
a personalului
1.1.1 Evaluarea nevoilor de
instruire
1.1.2 Conceperea modulelor de
instruire
1.1.3 Desfăşurarea instruirii
1.2 Îmbunătăţirea procesului de,
păstrare şi verificare a medicamentelor
1.2.1
Auditul conducerii
1.2.2 Elaborarea noilor proceduri
1.2.3 Aplicarea in practica
1.2.4 Efectuarea controlului
periodic

Luna 1

Luna 2

1

Pasul 6
Etapele de control:
1.Evaluarea nevoilor de instruire la finalul
primei luni
2. Modulele de instruire finisate către luna 3.
3. Personalul spitalului instruit către luna 5
4.Raportul de audic finisat către luna 2.

Luna 3

Luna 4

2

Luna 5

Pasul 7 Identificarea
persoanelor
responsabile.

CP

EE

3
L
L

4

5

Pasul 2 Defalcarea
activităţilor în sarcini
Pasul 3 Clarificarea
consecutivităţii şi
interdependenţei

A

L

L
L
L

A

L

A
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CP – Consultant
planificare
EE – Expert
european
L – Liderul
A – Asistentul

PLANIFICAREA RESURSELOR
Planul resurselor:
 Oferă o abordare logico-structurală, orientată spre
scop
 Contribuie la alcătuire bugetului în baza cheltuielilor şi
la monitorizarea eficienţei cheltuielilor
 Oferă fundament pentru mobilizarea planificată a
resurselor (locale şi externe)
 Identifică fluxul cheltuielilor curente:
 Cerinţele de finanţare din partea partenerului
 Durabilitatea financiară de după proiect

Budget
Budget

Salaries
5000
Budget
Allowances 5000 1250
Salaries
5500
Vehicle Op. 1250 3750
Allowances
Salaries
5000 5500 1750
Office
750
Vehicle Op. 1250 3750
Allowances
1750 4250
Tel/Fax
400
VehicleOffice
Op.
3750 750
4250 750
Seeds
850
Office Tel/Fax
750 400
750 400
Fertiliser
2300
Tel/FaxSeeds
400 850
400 1100
Fertiliser
2300
Seeds
850 1100 3100
Fertiliser

2300

3100

BUGETUL
• În general, este necesar de respectat formatul de
buget solicitat de finanţator
• Bugetul poate fi scurt de o pagină şi prezenta doar
cheltuielile proiectului
• Bugetul poate include, pe lângă cheltuieli şi
veniturile (co-finanţările)
• Bugetul poate fi însoţit de o descriere narativă a
cheltuielilor, în special a celor neobişnuite
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5500
1750
4250
750
400
1100
3100

CARACTERISTICILE BUGETULUI
• Trebuie să demonstreze că organizaţia este în stare să
gestioneze finanţele efectiv
• Trebuie să prezinte o estimare realistă a suportului
financiar solicitat pentru atingerea obiectivelor
• Trebuie să prezinte clar costul total al iniţiativei
• Cifrele trebuie să fie bazate pe o informare anterioară
detaliată
• Trebuie să includă şi alte surse de finanţare în cazurile
de co-finanţare
• Toate articolele de cheltuieli şi totalul trebuie să fie
calculat corect
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EXEMPLE DE ARTICOLELE DE CHELTUIELI
•
•
•
•
•
•

Salarii şi impozite
Plăţile contractuale
Arenda
Utilaj şi echipament de oficiu
Călătorii şi cazare
Etc.
Dar, aveţi grijă că nu toţi finanţatorii aprobă orice articole
de cheltuieli!
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PASII INAINTE DE A REDACTA O
PROPUNERE DE FINANTARE
1. CAUTAREA FINANTATORULUI
2. CULTIVAREA RELATIILOR CU FINANTATORUL
3. CAUTAREA INFORMATIILOR REFERITOARE LA
DOMENIUL CARUIA I SE ADRESEAZA PROIECTUL
4. FORMULAREA IDEII
5. ELIGIBILITATEA
6. CONFORMITATEA
35

SECŢIUNILE CERERII DE FINANŢARE
1. INTRODUCTIVĂ
2. PAGINA DE GARDĂ / SUMAR / DESCRIEREA PROBLEMEI
3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI
4. METODELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI
5. PLANUL DE LUCRU
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SECŢIUNILE CERERII DE FINANŢARE
6. REZULTATE
7. VIABILITATEA ORGANIZAŢIEI

8. BUGETUL
9. ALTĂ INFORMAŢIE RELEVANTĂ (dacă este solicitată)
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SUMARUL / REZUMATUL
• Cea mai importantă parte a întregii propuneri
• Rezumatul este un enunţ al proiectului şi o
enumerare clară şi concisă a punctelor cheie
• Rezumatul trebuie să fie pozitiv şi interesant. Scopul
este să convingeţi persoana care evaluează
propunerea de proiect să continue examinarea
propunerii
• Rezumatul se scrie ultimul dar se prezintă primul
• Rezumatul nu trebuie să fie mai lung de 1-2 pagini,
sau să se respecte volumul alocat de către finanţator
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CONŢINUTUL REZUMATULUI
Rezumatul trebuie să conţină:
▫ Analiza problemei (1-2 alineate)
▫ Soluţia propusă, adică descrierea pe scurt a proiectului: ce, cine,
cum şi unde, cât timp, beneficiarul; de asemenea explicaţi cum şi
de ce iniţiativa va afecta pozitiv comunitatea (1-2 alineate)
▫ Cerinţele financiare, adică o explicaţie a sumei solicitate şi care
sunt planurile de durabilitate a proiectului pe viitor; menţionaţi
aici şi co-finanţările obţinute (1-2 alineate)
▫ Organizaţia şi experienţa, adică un enunţ despre numele, istoria,
scopul şi activităţile organizaţiei, cu un accent deosebit asupra
capacităţii organizaţiei de a realiza proiectul (1 alineat)
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ANALIZA PROBLEMEI
• Care este problema? (Enunţ)
• Cine are problema mentionată? Câte persoane sau subiecţi?
• Unde sunt localizaţi subiecţii (Geografic)?
- local
- naţional
- internaţional

• De când există problema / când se manifesta?
- periodic
- de la un anumit moment
- permanent

• De ce apare problema?
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ANALIZA PROBLEMEI
• Care sunt probele care va sprijina afirmatiile?
- statistici/studii/analize
- scrisori
- chestionare
- articole din presa
- afirmatiile unor personalitati/experti

• Care ar fi consecintele nerezolvarii problemei? Care sun
consecinţele pe termen lung si pe termen scurt?
• De ce organizatia dvs. este cea mai in masura sa abordeze
aceasta problema?
- reprezentativitate
- succese anterioare
- resurse umane si materiale disponibile

• Concluzia
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METODOLOGIA REALIZĂRII
Compartimentul cu privire la metode descrie activităţile specifice
care vor fi efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului in
detalii.
Cerinţa de bază în acest compartiment este claritate şi
justificare în selectarea metodelor.
Acest compartiment trebuie să răspundă la 5 întrebări:






Cine va face?
Ce va face ?
Cum va face?
Când va face?
De ce va face?
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CARACTERISTICILE METODELOR
• Trebuie să fie specifice
• Trebuie să explice de ce a fost aleasă fiecare
activitate (după consultare cu specialişti)
• Realiste (un diapazon real de activităţi într-o
perioadă de timp definită şi cu resursele la
dispoziţie)
• Dacă este o iniţiativă pe termen lung, structuraţi-o
pe faze şi indicaţi cât timp va dura fiecare fază.
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SCOPUL
Este rezultatul final al unui proiect, si de multe ori el poate fi

atins numai in mod ideal sau pe termen lung. Este o
declaratie de intentie generala, care da o masura a
rezultatului ideal al proiectului. Este raspunsul la intrebarea
“Unde vrem sa ajungem?”.
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OBIECTIVELE
• Reprezintă un rezultat scontat al proiectului,
rezultate ce trebuie atinse in efortul de atingere a
scopului. Obiectivele reprezinta pasii ce trebuie
facuţi pentru a atinge scopul proiectului. Pe masură
ce obiectivele sunt îndeplinite, distanta dintre
stadiul actual si scop se micşoreaza.
• In enunţarea obiectivelor trebuie evitata
confundarea lor cu metodele. Acestea descriu
modul in care se îndeplinesc obiectivele.
• Obiectivele sunt un punct final, sau jaloane spre un
punct final, in timp ce metodele sunt drumul pe
care se ajunge acolo.
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EXEMPLU DE SCOP ŞI OBIECTIVE
Scopul – până la data Z proiectul de micro-finanţare
va majora independenţa economică a femeilor din localitatea X

Obiectivul 1 – 25% femei din localitate asistate pentru adoptarea
un rol activ în gospodării şi să se implice în soluţionarea
problemelor satului.
Obiectivul 2 –25% de femei asistate pentru ridicarea stării
financiare economice a familiilor lor în medie cu 20% în primul
an de desfăşurare a proiectului.
În exemplul de mai sus scopul este generic, concis şi realist (a
majora independenţa femeilor din localitate), iar obiectivele sunt
specifice
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EVALUAREA - IMPORTANŢA
• Evaluarea este o parte componentă a proiectului
• Includerea evaluării oferă mai multă credibilitate
organizaţiei
• Evaluarea va ajuta organizaţia să-şi îmbunătăţească
programele
• Evaluarea îi va ajuta şi pe alţii să evite eşecurile
organizaţiei dvs.
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COMPONENTELE EVALUĂRII
Evaluarea poate include:
• Planul de evaluare a gradului de realizare a

obiectivelor
• Planul de ajustare a procesului şi metodologiei
• Metodele – criterii, indicatori, date,
instrumente, analize
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ECHIPA DE LUCRU /
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
• Acest compartiment este o descriere a experienţei
organizaţiei
• Demonstrează că organizaţia este în stare să realizeze
obiectivele propuse prin evidenţierea realizărilor
trecute şi a experienţei angajaţilor, consultanţilor
• Descrie resursele care stau la dispoziţie (umane,
tehnică etc.)
• Descrie cantitativ şi calitativ echipa de lucru
• Descrie clar responsabilităţile membrilor echipei
• Include CV-urile echipei
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SFATURI UTILE
• Convingeţi finanţatorul şi partenerul că dispuneţi
de resursele umane necesare
• Fiţi expliciţi când expuneţi necesitatea implicării
partenerilor şi cu ce va contribui fiecare partener
Indicaţi care sunt persoanele cheie şi voluntarii care
vor susţine iniţiativa
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ANEXELE POT INCLUDE
• Scrisori de suport
• Scrisori de recomandare
• Broşuri, publicaţii

• Copii ale documentelor juridice (statut etc.)
• Rapoarte de activitate anuale
• Rapoarte financiare
• Etc.
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ÎMPACHETAREA PROPUNERII
• Folosiţi formatul propus de finanţator
• Folosiţi o garnitură (font) uşor de citit (nu folosiţi mai
mult de două garnituri): Times New Roman şi Arial
• Niciodată nu folosiţi un font mai mic de 10
• Lăsaţi intervale suficiente, dar fără a crea impresia de
foaie goală
• Folosiţi margini (cel puţin 1”)
• Numerotaţi paginile
• Folosiţi bullets şi alte mijloace de formatare la
definirea unor momente importante
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ÎMPACHETAREA PROPUNERII
• Nu depăşiţi limitele de pagini solicitate de finanţator
• Folosiţi hârtie de culori neutre
• Evitaţi pompositatea
• Verificaţi ortografia şi punctuaţia

• Folosiţi notele de subsol în modul corespunzător
• Convingeţi-vă că forma propunerii reflectă logica
conţinutului
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APROBAREA INTERNĂ A PROIECTULUI
• Alocaţi timp pentru
evaluarea calităţii
propunerii între colegi
• Rugaţi colegii să
citească propunerea
pentru a avea o a doua
opinie
• Exemple de întrebări de
evaluare
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CÂT DE BUNĂ ŞI DE POTRIVITĂ ESTE
PROPUNEREA?
•
•
•
•
•
•
•
•

Aţi exprimat ideea clar şi concis?
Se potriveşte cu misiunea şi scopul organizaţiei?
Susţin colegii şi conducerea organizaţiei ideea propusă de
dvs.?
Este relevantă? Oportună? Inovatoare? Unică?
Aţi consultat literatura / datele relevante?
Aţi stabilit cine va beneficia de idee? În ce măsură
corespunde necesităţilor şi / sau interesului?
Aţi luat în consideraţie abordările alternative şi aţi justificat
de ce propunerea dvs. este cea mai bună?
Aţi prognozat rezultatele şi modalitatea de evaluarea a
acestora?
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PUTEŢI SĂ REALIZAŢI PROPUNEREA ÎN
PRACTICĂ?
•

Dispuneţi de abilităţile necesare?

•

Puteţi să identificaţi şi obţineţi susţinerea din
partea specialiştilor de care veţi avea nevoie?

•

Poate fi implementată integral de / în organizaţia
dvs.?

•

Dacă nu, aţi prevăzut parteneri?
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VERIFICAŢI PROPUNEREA ÎN ÎNTREGIME!
•
•
•
•
•
•
•

Corespunde formatului şi stilului editorial pe care îl
aşteaptă finanţatorul?
Este uşor de citit rapid? Este logică expunerea?
Este limbajul clar unui nespecialist?
Este evidentă ideea centrală?
Aţi folosit în modul corespunzător titluri, intervale,
indexare, grafica necesară şi alte detalii?
Satisface cerinţele finanţatorului privind numărul
maxim de pagini? Garnitura? Mărimea?
Este convingătoare?
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DEPUNEREA PROIECTULUI CĂTRE
FINANŢATOR
• Nu depăşiţi termenele
de depunere a
proiectelor!
• Depuneţi numărul
necesar de exemplare!
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului presupune:
• mobilizarea resurselor în cadrul activităţilor,
• identificarea problemelor pe fiecare etapă,
• raportarea etapelor şi monitorizarea
în scopul obţinerii obiectivelor proiectului.

CELE MAI MARI PROVOCĂRI ALE
MANAGEMENTULUI ÎN FAZA DE
IMPLEMENTARE
• Formarea echipei și managementul resurselor umane;
• Organizarea și coordonarea implementării;
• Luarea deciziilor optime în timp real;
• Menținerea contactelor cu partenerii;
• Respectarea obiectivelor proiectului;
• Stabilirea și menținerea unui standard de calitate pentru fiecare
secțiune a proiectului;
• Gestionarea riscurilor;
• Monitorizarea și evaluarea;
• Orice altceva care poate interveni…

CINCI MARI TIPURI DE ACTIVITĂŢI
MANAGERIALE
• Managementul activităţilor;
• Managementul financiar;
• Managementul resurselor umane;
• Relaţia cu finanţatorul/finanţatorii;
• Relaţia cu beneficiarii.

CRITERIILE DE SUCCES
• Respectarea limitelor de timp;
• Respectarea bugetului;
• Respectarea standardelor de calitate
• Exploatarea eficientă a tuturor celorlalte resurse
(oameni, echipamente, sedii);
• Percepţia creată în jurul proiectului.

CE ESTE MONITORIZAREA?
• Parte integrantă din activitatea zilnică de
management
• Permite identificarea şi rezolvarea problemelor de
implementare
• Oferă fundament pentru întreprinderea acţiunilor
corective

MONITORIZAREA:
CÎŢIVA PAŞI DE BAZĂ
1. Colectarea datelor (fapte, observare şi măsurare)
şi documentarea lor
2. Analiza şi tragerea de concluzii (interpretare)
3. Emiterea de recomandări (judecăţi) şi
întreprinderea de acţiuni corective

TIPURI DE MONITORIZARE
• MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR
• MONITORIZAREA REZULTATELOR
• MONITORIZAREA IPOTEZELOR
• MONITORIZAREA IMPACTULUI

MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR
Activităţi

Calendarul activităţilor (luni, săptămîni,zile)

Resurse umane

Resurse materiale

3 pers-luni

1 vehicul

8 pers-luni

2 vehicule

4 pers-luni

Presă tipar

4 pers-luni

Presă tipar

Activitatea 1
Act. reală A1
Activitatea 2
Act. reală A2
15 pers-luni
Activitatea 3
10 pers-luni
Act. reală A3
10 pers-luni
Activitatea 4
16 pers-luni
Act. reală A4

3 pers-luni
Activitatea 5
3 pers-luni
Act. reală A5

MONITORIZAREA REZULTATELOR

EVALUAREA PROIECTULUI

Context

 produsele activităţilor

 rezultatele
proiectului

Sfera responsabilităţii
directe

Sfera influenţei

 impactul (direct sau
indirect, cu efecte
intenţionate ori
neintenţionate)
Cu ce contribuim?

Proiect /
Program

Eficienţă

Eficacitate

FOCALIZAREA EVALUĂRII

eficacitate

rezultatele
proiectului

proces
mijloace

eficienta

produsele
activitatilor

durabilitate

impact

relevanta

impact

mediul proiectului

Relevanţă

TREI TIPURI DE INDICATORI DE PROIECT

• Input-indicatori / Costuri
• Indicatori de proces / Outputs (producţia)
• Indicatori de impact / Outcomes (profitul)

INPUT-INDICATORI / COSTURI
• Salariul personalului
• Costul echipamentului
• Arenda încăperii
• Donaţii
• Timpul necesar pentru elaborarea materialelor de
instruire
• Bugetul pentru editarea manualelor
• Costurile de transport

INDICATORI DE PROCES / OUTPUTS
•
•
•
•
•
•

# de profesori instruiţi
# de facturi prelucrate
# de clădiri construite
# de mese servite
# de cărţi donate
etc.

INDICATORI DE IMPACT / OUTCOMES
• Gradul de modificare a nivelului de satisfacţie
(sporit)
• # de zile necesare pentru a răspunde la o solicitare
a clientului (micşorat)
• # de cazuri rezolvate pozitiv (sporit)
• # de legi privitoare la drepturilor omului ce au fost
modificate

INSTRUMENTE DE COLECTARE A
INFORMAŢIEI
• INTERVIUL
• OBSERVAREA
• CHESTIONARELE
• ANALIZA DOCUMENTELOR

TABEL DE SCORARE

Indicatorul

Instrumentul

Nivelul de atingere a
rezultatelor

Nivelul succesului

TABELUL INSTRUMENTELOR
Indicatorul

Instrumentul

Cînd trebuie aplicat

% de noi participanţi

Revizuirea formularelor
de înregistrare

% de participanţi ce
implementează noile
politici într-o perioadă de
6 luni după revenirea la
locul de muncă

Intervievarea unui grup de 6 luni după conferinţă
persoane

Raportul anual
Rapoartele intermediare

Revizuirea documentelor 6 luni după conferinţă
de la un grup de persoane

Raportul anual
Bugetul

Chestionare la sfîrşitul
cursului

Raport anual
Mass - media

# de participanţi care
susţin că acest curs este
de înaltă calitate

La sfîrşitul conferinţei

Unde se raportează

La sfîrşitul conferinţei

Raportul anual,
Prezentări

ROLURI SI RESPONSABILITATI
Donatorul
• Semneaza contractul de finantare cu Beneficiarul si
aproba toate modificarile aduse la acesta prin
notificare sau act aditional;
• Are dreptul sa modifice cuantumul finantarii
alocate sau sa rezilieze contractul de finantare daca
Beneficiarul nu indeplineste obligatiile contractuale
sau le indeplineste necorespunzator;
• Indeplineste atributii de autoritate de plata;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Donatorul
• Verifica administrativ, tehnic si financiar cererea de
prefinantare, cererea de rambursare, rapoartele de
progres, inclusiv documentele justificative ale
acestora;
• Efectueaza vizite in teritoriu si / sau verificari
suplimentare in vederea monitorizarii si controlului
asupra modalitatii de implementare a proiectelor;
• Verifica si avizeaza materialele de informare si
publicitare realizate de Beneficiar, ce contin
insemnele de identitate vizuala ale Uniunii Europene;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Donatorul
• Efectueaza controale atat pe perioada de implementare
a proiectului, cat si dupa incheierea contractului de
finantare, pana la expirarea termenului de cinci ani (?)
de la data inchiderii oficiale a proiectului;
• Se asigura ca exista un sistem de management financiar
si control adecvat pentru prevenirea neregulilor;
• Informeaza Beneficiarul cu privire la orice decizie luata,
precum si referitor la rapoartele, concluziile si
recomandarile formulate de catre Comisia Europeana cu
impact asupra proiectului acestuia.
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Beneficiarul
• Are obligatia sa respecte toate prevederile
contractului de finantare si legislatia in vigoare, mai
ales in domeniul achizitiilor publice
• Asigura implementarea proiectului cu maximum de
profesionalism, eficienta si vigilenta in conformitate
cu obligatiile asumate prin cererea de finantare
aprobata, precum si cu respectarea legislatiei in
vigoare;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Beneficiarul
• Utilizeaza finantarea numai in scopul realizarii
proiectului supus evaluarii din partea Donatorului
pentru care s-a incheiat contractul de finantare;
• Selectioneaza riguros contractorii cu care va semna
un contract de furnizare sau servicii;
• Are responsabilitate exclusiva pentru realizarea
Proiectului, in cazul subcontractarii unor activitati
sau a implementarii Proiectului in parteneriat;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Beneficiarul
• Transmite Donatorului notificari pentru orice
modificare fata de termenii initiali ai contractului si
propune incheierea de acte aditionale la contractul
de finantare in cazuri bine justificate;
• Intocmeste si transmite catre Donator, in termenul
stabilit, rapoartele tehnice de progres, la care
ataseaza documentele justificative solicitate;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Beneficiarul
• Are obligatia sa furnizeze toate informatiile de
natura administrativa, tehnica sau financiara legate
de proiect si documentele solicitate catre Donator
• Asigura respectarea tuturor masurilor de
publicitate, asa cum sunt ele prevazute in
contractul de finantare si manualul de identitate
vizuala;
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ROLURI SI RESPONSABILITATI
Beneficiarul
• Are obligatia sa contracteze un auditor extern
autorizat, membru al unui organism recunoscut, in
vederea intocmirii raportului de audit al
activitatilor, inregistrarilor si conturilor proiectului,
realizat cu respectarea standardelor de audit in
vigoare;
• Are obligatia de a lua toate masurile si / sau de a
respecta recomandarile primite din partea
Donatorului astfel incat sa previna / corecteze orice
tip de neregula detectata.
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MANAGEMENTUL FINANCIAR AL
PROIECTULUI
Managementul financiar se referă la următoarele
aspecte:
• planificarea resurselor financiare
• organizarea, care presupune sistemul informaţional
necesar pentru a putea pune în aplicare planurile
financiare
• controlul, pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a
procedurilor şi utilizarea eficientă a resurselor
financiare
• raportările referitoare la utilizarea resurselor financiare
ale organizaţiei
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MANAGEMENTUL FINANCIAR AL
PROIECTULUI
Controlul costurilor proiectului presupune evaluarea
modului de realizare a cheltuielilor proiectului,
analiza şi verificarea modificărilor ce pot să apară pe
parcursul derulării proiectului în bugetul acestuia.
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MANAGEMENTUL FINANCIAR AL
PROIECTULUI
Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile reprezinta cheluielile care pot fi
luate in considerare in stabilirea sumei reprezentând
finanţarea nerambursabilă.
Decontarea cheltuielilor eligibile se face pe fiecare
linie din Bugetul proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului de cheltuieli specific
Domeniului de intervenţie în cadrul căruia este
finanţat proiectul.
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REGULI DE ELIGIBILITATE A
CHELTUIELILOR
Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in
mod cumulativ urmatoarele conditii:
• Sa fie efectiv platita de la data intrarii in vigoare a
contractului de finantare;
• Sa fie efectuata si efectiv platita pentru realizarea
activitatilor din cadrul proiectului;
• Sa fie prevazuta in bugetul estimativ al proiectului;
• Sa fie in conformitate cu principiile unui management
financiar riguros, avand in vedere utilizarea eficienta a
fondurilor si un raport optim cost-rezultate;
• Sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile
legislatiei nationale;
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REGULI DE ELIGIBILITATE A
CHELTUIELILOR
• Sa fie inregistrata in contabilitatea Beneficiarului si
a partenerilor, in cazul in care sunt implicati
financiar, sa fie identificabila, verificabila si sa fie
dovedita prin documente originale;
• Sa nu fi facut obiectul altor finantari;
• Sa fie in conformitate cu prevederile contractului
de finantare;
• Sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale;
• Sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile.
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CHELTUIELI NEELIGIBILE
Există şi o serie de cheltuieli care în general nu sînt
eligibile, cum ar fi:
• dobînzi datorate;
• pierderi datorate variaţiei cursului de schimb;
• amenzi;
• alte tipuri de cheltuieli (spre exemplu, cheltuieli
pentru achiziţia de terenuri sau clădiri);
• etc.
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RAPORTAREA
• Raportarea activităţilor se realizează la termenele
stabilite prin prevederile contractuale.
• Raportul narativ trebuie să fie o reprezentare fidelă a
modului în care s-a derulat proiectul.
• Raportul narativ descrie activităţile desfăşurate în
perioada de referinţă, evidenţiază întîrzierile şi
necorelările apărute în derularea proiectului şi cauzele
acestora, propune măsuri corective.
• Raportul financiar trebuie să arate clar şi precis cum
anume au fost utilizate fondurile. Toate cheltuielile
legate de proiect trebuie prezentate. Este important ca
raportul financiar să se coreleze şi să se potrivească cu
raportul narativ.
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RAPORTAREA
• Rapoarte în urma activităţilor realizate
• Rapoarte de progres
• Rapoarte anuale
• Rapoarte finale
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RAPOARTE PRIVIND PROGRESUL
• Stabilite mecanisme de comunicare pentru a
asigura ca informatiile necesare sunt generate si
utilizate intr-un mod eficient
• Sedintele pentru analizarea progresului sunt utile
pentru a trece in revista progresul comparativ cu
planul
• Rapoartele privind progresul proiectelor furnizeaza
un rezumat privind progresul proiectului
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RAPOARTE PRIVIND PROGRESUL
• Rapoartele privind proiectul vor fi scrise intr-un
format standard permitand comparatia intre
rapoarte de-a lungul timpului, utilizand urmatoarea
structura:
• Date despre realizari propuse, sunt comparate cu
date despre realizarile actuale, pentru a
identifica…..
• importante devieri de la plan, ca o baza pentru…..
• identificareaproblemelor si oportunitatilor, pentru a
identifica…..
• actiuni corective si metode alternative.
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ACHIZITII: PRINCIPII DE RESPECTAT
Nediscriminarea
Beneficiarul nu are dreptul de a furniza informatii
intro maniera discriminatorie care ar putea crea
unuia / unora dintre participanti un avantaj
suplimentar in raport cu ceilalti candidati.
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ACHIZITII: PRINCIPII DE RESPECTAT
Tratamentul egal
In procesul de evaluare a ofertelor prin acceptarea
completarii ofertei cu un document care sa creeze un
avantaj evident in raport cu ceilalti ofertanti /
candidati, poate aduce o atingere grava principiului
tratamentului egal.
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ACHIZITII: PRINCIPII DE RESPECTAT
Transparenta
Beneficiarul trebuie sa aplice corect regulile de
comunicare si transmitere a datelor in vederea
evitarii estrictionarii accesului operatorilor economici
la procedura de atribuire.
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ACHIZITII: PRINCIPII DE RESPECTAT
Proportionalitatea
Beneficiarul trebuie sa respecte principiul
proportionalitatii atunci cand stabileste criteriile de
calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor
minime solicitate, luand in considerare exigentele
specifice impuse de natura si complexitatea
contractului care urmeaza sa fie atribuit.
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ACHIZITII: PRINCIPII DE RESPECTAT
Beneficiarul ESTE SINGURUL
RASPUNZATOR de respectarea
prevederilor contractuale si, implicit,
de cele referitoare la procedura de
achizitie!
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Ghidul practic pentru procedurile de
contractare a acțiunilor externe ale UE
(PRAG)

• Părțile terţe care beneficiază de sprijin financiar de la
Beneficiari nu fac obiectul acelorași criterii de eligibilitate
ca și cele aplicabile Beneficiarilor și entităților afiliate în
cadrul cererii de propuneri.
• Aceasta nu scutește de necesitatea de a defini în contract
categoriile de persoane sau entități care pot primi SF de
la Beneficiari și suma maximă a SF împreună cu modul în
care se calculează suma exacta
• Ca o regulă generală, beneficiarii SF care implementează
o parte a proiectului și gestionează fondurile într-un mod
similar,vor trebui să respecte toate prevederile care
trebuie "transmise" de Beneficiari:
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Ghidul practic pentru procedurile
de contractare a acțiunilor externe
ale UE (PRAG)
Articolul 3 se aplică în întregime, ceea ce înseamnă
că beneficiarii vor da despăgubiri autorității
contractante și vor fi inofensive față de creanțe,
daune, pierderi și cheltuieli rezultate din sau
rezultate de la implicarea beneficiarului în acțiune.
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Ghidul practic pentru procedurile
de contractare a acțiunilor externe
ale UE (PRAG)
Articolele 4.1 - 4.4 se aplică în întregime. În cazul în
care destinatarul trebuie să furnizeze informații,
acesta va furniza aceste informații Beneficiarilor care
îl vor transmite autorității contractante. Cu toate
acestea, articolul 4.5 nu se aplică destinatarilor SF.
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Ghidul practic pentru procedurile
de contractare a acțiunilor externe
ale UE (PRAG)
Articolul 6.1 se aplică în întregime.
Articolul 6.2: Destinatarii nu trebuie să facă acest
lucru să furnizeze un plan de comunicare, dar trebuie
să asiste - dacă este cazul - la Beneficiar pentru a-și
elabora planul de comunicare.
Articolele 6.3 și 6.4 se aplică în întregime.
Se aplică articolul 6.5, cu excepția trimiterii la
articolul 3.
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Ghidul practic pentru procedurile
de contractare a acțiunilor externe
ale UE (PRAG)
Articolele 16.1-16.2 nu se aplică destinatarilor, cu
excepția cazului în care acest lucru este cerut în mod
expres în ghidurile relevante pentru solicitanți și /
sau în contract.
Articolele 16.3-16.6 se aplică integral.
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Ghidul practic pentru procedurile
de contractare a acțiunilor externe
ale UE (PRAG)
Articolele 16.7 - 16.9 se aplică în măsura în care
documentele relevante trebuie păstrate pentru
perioada prevăzută la articolul 16.7.
Cu toate acestea, trebuie păstrate numai acele
documente care sunt necesare pentru a verifica dacă
fondurile au fost utilizate în acest scop și în
conformitate cu Contractul.
Pentru informații suplimentare cu privire la
documentele care trebuie păstrate, a se vedea
articolul 16.9.
108

CRITERIILE DE CALIFICARE SI SELECTIE
• Situatia candidatului sau ofertantului;
• Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
• Situatia economica si financiara;
• Capacitatea tehnica si / sau profesionala;
• Standarde de asigurare a calitatii;
• Standarde de protectie a mediului, daca este cazul.
Criteriile de calificare si selectie odata stabilite nu
mai pot fi schimbate pe parcursul aplicarii procedurii.
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
GESTIUNEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI
https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/financial-managementtoolkit_en.htm_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/e-tutorial-financialmanagement-your-project_en
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